
pro děti cizince ve věku (5)6 – 18 let
Komplexní nabídka vzdělávacích a výchovně vzdělávacích aktivit pro školy v Pardubickém kraji
Projekt chce dosáhnout vyššího stupně integrace dětí cizinců do české společnosti (resp. školního a mimoškolního prostředí), naučit děti cizince 
používat češtinu, zdokonalovat její užívání za účelem snazší integrace prostřednictvím vzdělávacích a volnočasových aktivit.

Nabízíme
Výuka českého jazyka, vzdělávání v dalších školních předmětech (skupinové a individuální doučování), asistence na školách pro děti cizince, 
volnočasové aktivity (letní a zimní tábor, Multiklubík – sportovní, hudební a výtvarné aktivity)
Spolupráce s rodiči a se školou

Vzdělávací klub (skupinové doučování)
Pro děti cizince z Pardubic a blízkého okolí
Výuka češtiny a matematiky + dalších předmětů, pomoc s domácími úkoly a přípravou do školy, příprava na přijímací zkoušky na střední 
školy, pomoc pro děti cizince s poruchami učení
PONDĚLÍ, STŘEDA 13 – 17 hod.
Pardubice, učebna MOSTU PRO o.p.s., 3. patro

Individuální doučování
Pro děti cizince z celého Pardubického kraje 
Doučování češtiny, matematiky, angličtiny, dějepisu a dalších předmětů podle individuálních potřeb dítěte v místě bydliště
nebo přímo ve škole

Pilotní ověření asistence na školách
Školní rok 2013/2014 a září – prosinec 2014
Pro děti cizince z celého Pardubického kraje
Speciální možnost asistenta pro rusky, mongolsky mluvící
3 asistentky, VŠ vzdělání pedagogického nebo sociálního

Volnočasové aktivity  –  „Multiklubík“ a tábor
Pro děti cizince z Pardubic a blízkého okolí
Sportovní a výtvarné aktivity (pondělí, středa 13 – 17 hod.), hudební kroužek (čtvrtek 15 – 16 hod.), kroužek thajského boxu (úterý 15 – 16 hod.)
ČTVRTEK 13.30 – 17.30 hod.
Pardubice, učebna MOSTU PRO o.p.s., 2. patro

Navíc
Speciální programy pro děti cizince předškolního věku od 5 do 7 let
Výuka češtiny hrou, výtvarné a tvořivé aktivity zajišťované dobrovolníky a praktikanty
PONDĚLÍ, STŘEDA 13 – 15 hod., Pardubice, učebna Mostu PRO, 3. patro
Na projektu spolupracujeme s dobrovolníky a praktikanty z VOŠ, Univerzity Pardubice a Hradec Králové.

Aktivity projektu

Projekt Multiklub pod Mostem je realizovaný v rámci OP VK a je financovaný 
ze Strukturálních fondů EU (ESF) a ze státního rozpočtu ČR.
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